Poděkování od hasičů z Dolního Žandova
Dovolte nám, abychom Vám všem
v anketě Dobrovolní hasiči roku 2017.

touto cestou

mnohokrát

poděkovali za Vaše hlasy

Vyhlášení výsledků ankety se konalo dne 25. 11. 2017 od 18:00 ve dvoraně rektorátu VUT
v Brně. Po zveřejnění průběžných výsledků to na vítězství nevypadalo. Dne 10. října 2017 jsme byli
beznadějně na posledním místě (Zbiroh: 755 hlasů; Kralovice: 428 hlasů; Horní Slavkov: 506 hlasů;
Žlutice: 394 hlasů a Dolní Žandov 385 hlasů), a tak zástupci naší jednotky odjížděli do Brna v den
slavnostního vyhlášení výsledků s dosti smíšenými pocity. Nikdo z nás nedoufal, že se na pomyslnou
„bednu" dostaneme. Bylo pro nás tedy velkým překvapením, když
při vyhlašovaní
výsledků z oblasti jihu a západu Čech zaznělo: ... a vítězem se stává jednotka Dolní Žandov. Přírůstek
hlasů za poslední dny trvání ankety byl obrovský a díky Vaší podpoře činil bezmála 1000 hlasů. To naši
jednotku vyneslo na první místo za oblast jih-západ Čech.
Výsledné pořadí: Dolní Žandov: 1 303 hlasy; Horní Slavkov: 1 286 hlasů; Žlutice: 1 134 hlasy; Zbiroh:
1 107 hlasů a Kralovice: 1 065 hlasů.
Vaši podporu v této anketě bereme jako motivaci k pokračování v naší nelehké
a nebezpečné práci, kterou pro Vás vykonáváme ve svém volném čase. Vše děláme bez nároku na
odměnu a na úkor našich rodin. V různých školeních, cvičeních, údržbě techniky a všem, co k dobrovolné
hasičině patří, vidíme smysl.
Díky Vaší podpoře jsme vyhráli šek v hodnotě 80 000,- Kč, který musí být dle podmínek soutěže použit na
dovybavení jednotky. Dále jsme získali analogovou kapesní radiostanici HYTERA, motorovou pilu Stihl a
zásahový tablet Samsung s předplacenou aplikací GINA , která slouží jako navigace do místa zásahu a
která nám umožní lepší komunikaci mezi složkami IZS a snažší komunikaci s Krajským operačním
střediskem. Zároveň bude sloužit jako taktická podpora velitele. Krásnou cenou je i skleněná zásahová
přilba Gallet, která je symbolem této ankety
a zároveň prestižním oceněním.
Celým večerem všechny zúčastněné provázela patronka této ankety Ilona Csáková, moderátory byli
Marek Eben a Tereza Kostková, v průběhu vyhlašování zazpívala Helena Vondráčková
a
vystoupila cimbálová muzika s Jožkou Šmukařem.
Záznam celého slavnostního večera můžete zhlédnout v sobotu 9. prosince 2017 od 17:20
na
programu ČT 2.
Ještě jednou Vám všem mnohokrát děkujeme.
Hasiči Dolní Žandov

